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A produção de conhecimento em Fisioterapia no Brasil vem aumentando
consistentemente, como se pode ver pelo número de trabalhos inscritos
nos últimos congressos nacionais. Também nos congressos internacionais
o Brasil tem presença marcante. Hoje o país pode ser considerado o que
mais produz no continente. Por exemplo, no último congresso mundial
de Fisioterapia, no Canadá, dentre os trabalhos provenientes da América
Latina somente um não era do Brasil. Ou seja, o país tem hoje um número
consistente de pesquisadores na área e uma produção cientifica em plena
ascensão, destacando-se dos demais países da América Latina.
A pesquisa é um dos eixos centrais do plano atual da World Confederation
for Physical Therapy (WCPT) e, também,  do Centro Latinoamericano
para el Desarrollo de la Fisioterapía y la Kinesiología (CLADEFK), que é
o departamento acadêmico da Confederación Latinoamericana de
Fisioterapía y Kinesiología (CLAFK).
Essa constatação leva a pensar que é chegada a hora de o Brasil sediar
os congressos latino-americano e mundial de Fisioterapia. A CLAFK estará
promovendo, em agosto de 2010, o XIII Congreso LatinoAmericano de
Fisioterapía y Kinesiología em Santiago, Chile. E em 2011 a WCPT
promoverá o 16o Congresso Mundial de Fisioterapia em Amsterdã,
Holanda.
Fisioterapia e Pesquisa vem pois conclamar todos a nos organizarmos
para trazer os dois congressos para o Brasil. Cada um pode colaborar ou
se preparar, seja a partir de sua posição acadêmica ou associativa, seja
aprimorando o domínio do espanhol e/ou do inglês, idiomas dos
congressos internacionais. A adequada comunicação da pesquisa é tão
importante como a própria pesquisa.
A Dra. Mabel Yvonne Espinel González, representante da Região Sul-
Americana na WCPT, é portadora solidária desta reivindicação.
Preparados, organizados, poderemos trazer o congresso latino-americano
em 2014 e, em 2015, o mundial. Se o conseguirmos, será a primeira vez
que um país da América Latina sediará um Congresso Mundial de
Fisioterapia.
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